
Voorwaarden deelname Team54  

Deelname, als team aan de Roparun, betekent dat het team zich verplicht 
tot betaling van € 3.310,- inschrijfgeld en afname van € 2.500,- aan loten. 
Deze bedragen moeten in oktober & december 2016 door Team54 voldaan 
worden aan de Stichting Roparun. Tevens zal er om in 2018 weer deel te 
kunnen/mogen nemen aan de Roparun, door het team een minimaal 
bedrag van € 7.500,- gedoneerd moeten worden (zie www.roparun.nl). 
 
Team54 gaat deze verplichtingen aan en vindt dat haar teamleden deze 
bedragen (gedeeltelijk) bijeen moeten brengen. Vandaar dat er € 100,- 
inschrijfgeld per deelnemer gevraagd wordt (*een deelnemer die meer dan 
2x heeft meegedaan aan de Roparun met Team54 krijgt vrijstelling van de 
€ 100,- in dit 10e jubileumjaar) en dat iedere deelnemer voor minimaal € 
100,- (40 keer € 2,50) aan loten afneemt. 
Wij verwachten van onze leden enthousiaste deelname aan sponsor 
wervende activiteiten, zodat tenminste een bedrag van € 12.500,-
bijeengebracht zal worden door Team54. 

Deelname aan de Roparun 2017 als lid van Team54 is alleen mogelijk 
indien voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

1. Inschrijfgeld voldoen € 100,- te voldoen door overmaking op de 
bankrekening van de Stichting: NL05 RABO 0135670276, t.n.v. 
Stichting Team54, Arnhem (zie *jubileumjaar uitzondering). 
 
De enig bijkomende kosten zijn evt. voor één toegangskaart voor het 
slotfeest Alcazar ad € 17,50.  
Het totale bedrag (€ 117,50) kan evt. in 2 termijnen worden voldaan, 
namelijk € 50,00 direct na inschrijving, € 67,50 voor  
1 januari 2017. 
Na betaling van de eerste termijn van € 50,00 is de inschrijving pas 
definitief. 
 

2. Loten verkopen € 100,- / teamlid (totale team afname 1.000,- loten à 
€ 2,50 per lot)  
Te voldoen voor 1 december 2016 i.v.m. afname bij de Stichting 
Roparun door Team54. 

 (ps. dit geld verdien je terug als je de loten verkoopt!) 
 



3. Iedere deelnemer is verplicht het Roparun regelement in acht te 
nemen, zie hiervoor www.roparun.nl 
 

4. Sponsorgeld (voor de goede doelen) aanbrengen op wat voor manier 
dan ook. 
De Roparun heeft tot doel om geld op te halen voor kankerpatiënten, 
wij verwachten dan ook dat een ieder lid zich inzet om gelden bijeen 
te zamelen op wat voor een manier dan ook, zodat we met alle 
Team54 leden minimaal het bedrag van € 12.500,-  euro gaan halen. 
Wij verwachten van iedere deelnemer een bijdrage van minimaal € 
530,- (530 km x € 1,-) aan sponsorgeld. 
 

5. Het actief deelnemen aan: 
- Kennismakingsbijeenkomst 
- Team54 bijeenkomsten 
- Gezamenlijke trainingen: data nog nader vast te stellen 
- Werkgroep vergaderingen 
- Minstens 1 bijeenkomst bijwonen in van de Stg. Roparun in 
Rotterdam 
- Actief lid zijn van tenminste 1 werkgroep 
- De Roparun en trainingen in een functie die nader wordt bepaald 
 

6. De doelstelling is dat deelname aan de Roparun zo min mogelijk kost 
voor het Team. Van deelnemers verwachten we dat ze actief zoeken 
naar sponsoren in natura.  

 
Alle voorbereidende werkzaamheden worden uitgevoerd door 
werkgroepen (bv. trainingswerkgroep, logistieke werkgroep, 
sponsorwerkgroep etc.). 
 

  



Functies binnen Team54 
Ieder lid mag twee voorkeuren voor een functie opgeven. Om het team 
namelijk optimaal te kunnen samenstellen is het belangrijk dat het team 
over flexibiliteit beschikt, daarom geeft elk teamlid tenminste twee functies 
op met een eerste en tweede voorkeur.  
De mogelijkheden zijn: 
- Loper 
- Fietser 
- Chauffeur 
- Masseur 
- Navigator 
- Cateraar 
 
Van elk teamlid wordt bereidheid verwacht om een andere functie te 
vervullen als een eerste voorkeur niet lukt, indien het teambelang dat 
vereist. 
Bij het samenstellen van het team zal zo veel mogelijk rekening worden 
gehouden met de eerste voorkeur van de teamleden. Het is echter mogelijk 
dat er meer belangstellenden zijn voor een bepaalde functie dan 
beschikbare plaatsen.  

De teamindeling is een verantwoordelijkheid van het Bestuur van Stichting 
Team54. Het Bestuur besluit dus wie welke functie krijgt in één van de twee 
teams. 

 
Minimumeisen lopers en fietsers 
Om de teamprestatie optimaal te laten zijn is er een minimumeis voor 
deelname als loper of fietser binnen Team54. 

Lopers: minstens twee jaar loop / lange afstand ervaring met een 
gemiddelde snelheid van 11,5 km per uur. 
Fietsers: ervaring (regelmatig) met lange fietstochten (> 50 kilometer) met 
een gemiddelde snelheid van 11,5 per uur en beschikken over een 
navigerend vermogen. 

 
 
 
 
 



	


